
BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perkembangan Perusahaan

PT. Ansar Terang Crushindo merupakan anak perusahaan dari PT Andalas

Terang Nusantara yang terletak di jln Nipah 21 Lakuk, Padang Timur Kabupaten atau

Kota Padang. PT Ansar Terang Crushindo yang lebih dikenal dengan nama PT. ATC

merupakan salah satu perusahaan di provinsi Sumatra Barat yang bergerak di bidang

pertambangan dan crusher.

PT. ATC didirikan oleh Ir. M. Saleh Z. sebagai Direktur Utama dan Thedy

Antoni sebagai Dewan Komisaris pada tahun 2009 yang berkantor pusat di jalan

Bypass km 9 Ampalu, Kecamatan Lubeg Padang, mempunyai tiga divisi, yaitu divisi

Tambang, divisi stone crusher, dan divisi peledakan (blasting). PT Ansar Terang

Crushindo memulai usahanya dari bawah dengan pekerjaan penambangan batu

gunung (galian c) dan membuka stone crusher dengan perbekalan pengalaman, dan

didukung oleh para staff ahli professional dan berlatar belakang pendidikan sarjana

Teknik Sipil.

PT. ATC mulai dikenal di Sumatra barat dan riau semenjak membuka

pertambangan batu gunung (galian C) dan Stone Crusher di Pangkalan Koto Baru

Kabuparen Lima Puluh Kota. Kegiatan penambangan bahan galian batuan PT.

Ansar Terang Crushindo menggunakan system terbuka, maka resiko dapat diperkecil

dan biaya yang dikeluarkan lebih ekonomis.



Berdasarkan keputusan Bupati Lima Puluh Kota pada tanggal 30 April 2009,

usaha pertambangan (galian C) PT Ansar Terang Crushindo ini telah memiliki izin

usaha pertambangan operasi produksi dengan No. 04/IUP/KPPT-LK/2009.

PT. ATC memiliki Visi:

“Dalam kapasitasnya sebagai perusahaan nasional yang bergerak di bidang

pertambangan dan crusher bermaksud untuk bisa ikut berperan aktif menciptakan

lahan-lahan usaha serta menciptakan lapangan pekerjaan untuk mendukung setiap

usaha pembangunan dan pengembangan wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera

Barat.”

B. Sruktur Organisasi

Organisasi mempunyai peranan yang penting bagi suatu perusahaan untuk

melaksanakan kegiatannya. Maka perusahaan perlu menyusun suatu struktur

organisasi yang baik, sehingga dapat diketahui tugas-tugas dan tanggung jawab dari

masing-masing anggota organisasi. Untuk menjamin terlaksananya pencapaian tujuan

perusahaan, maka perusahaan, maka diperlukan suatu organisasi. Adapun yang

dimaksud dengan organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih

yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam

ikatan hirarki dimana terdapat suatu hubungan seseorang atau sekelompok orang

yang disebut pimpinan dan sekelompok orang lain yang disebut bawahan.



Dalam usaha untuk mengendalikan para pekerja yang ada dalam perusahaan

sebagai top manager perusahaan kiranya mengorganisir para pekerja untuk mencapai

tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu usaha untuk

mengendalikan hal tersebut adalah melalui organisasi dan struktur organisasinya.

Struktur organisasi merupakan gambaran yang skematis yang ditunjukkan oleh

garis-garis menurut kedudukan atau jenjang yang telah ditentukan, sehingga dengan

adanya struktur organisasi ini dapat mencerminkan adanya hubungan antara tugas,

fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing orang atau bagian dalam

organisasi. Dengan tujuan agar setiap anggota mengetahui apa yang harus dikerjakan

dan kepada siapa mereka harus mempertanggung jawabkan tugas yang dilaksanakan

dalam perusahaan. Dengan demikian masing-masing tugas dapat dikoordinasikan atas

orang-orang yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Struktur organisasi setiap

perusahaan berbeda-beda, tergantung pada bentuk perusahaan dan kebutuhan

perusahaan yang bersangkutan.

PT. Ansar Terang Crushindo dalam merealisasikan tujuan mempunyai struktur

organisasi yang di dalamnya ditetapkan kedudukan, wewenang, tugas, dan tanggung

jawab masing-masing anggota sehingga mereka bertanggung jawab kepada tugas

yang harus dilaksanakan. Secara ringkas pembagian tugas dan tanggung jawab,

struktur organisasi PT Ansar Terang Crushindo dapat dilihat pada gambar IV.1.



Gambar IV.1
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Berdasarkan struktur organisasi perusahaan, dapar diuraikan tugas dan

wewenang dari masing-masing pembagian antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris.

Dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham yang mempunyai

wewenang tertinggi dalam perusahaan untuk mengatur dan mengawasi jalannya

perusahaan. Adapun tugas dan wewenang Dewan Komisaris antara lain:

a. Melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan

perseroan serta memberikan nasehat kepada anggota direksi.

b. Memeriksa semua pembukuan surat dan alat bukti lainnya, memeriksa

dan mencocokkan keadaan keuangan dan lain-lain.

c. Berhak untuk mengetahui segala kegiatann perusahaan yang telah

dijalankan oleh direksi.

d. Memberhentikan dengan sementara anggota direksi apabila anggota

tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Direktur Utama.

Direktur Utama merupakan orang yang paling bertanggung jawab penuh

atas kegiatan operasional perusahaan. Tugas-tugas dan tanggung jawab

Direktur Utama adalah sebagai berikut:

a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan

secara keseluruhan sehingga semua kegiatan usaha dan pekerjaan tidak

menyimpang dari tugas rutin yang sudah ditentukan.



b. Menandatangani dan memberi persetujuan terhadap usulan kontrak dan

surat penting menyangkut perusahaan.

c. Mengkoordinir secara langsung seluruh kegiatan sehari-hari para staf.

d. Ikut serta dalam pengurusan dan berusaha untuk mendapatkan

penawaran kerja.

e. Melakukan kegiatan koordinasi dengan para manajer dibawahnya serta

mengadakan rapat kerja untuk membicarakan masalah operasional

perusahaan

3. Direktur Operasional

direktur operasional bertanggung jawab kepada direktur utama. Tugas dan

tanggung jawab direktur operasional adalah:

a. System operasional dibawah naungan Direktur Operasional.

b. Menentukan lulus atau tidaknya karyawan masuk perusahaan.

c. Merangkap operasional.

d. Mengatur system kerja.

e. Menyiapkan standar operasional perusahaan (SOP)

4. Kepala Marketing

Tugas dan tanggung jawab Ka. Marketing adalah:

a. Menetapkan tujuan dan sasaran jalannya operasional perusahaan dan

strategi penjualan kepada konsumen.

b. Membuat analisa terhadap pangsa pasar dan menentukan strategi

penjualan terhadap konsumen atau pelanggan.



c. Menganalisis laporan yang dibuat bawahannya.

d. Mengoptimalkan kerja kerja staf dan administrasi dibawah wewenang

untuk mencapai tujuan perusahaan

e. Bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan

dana promosi

f. Membina bagian pemasaran dan membimbing karyawan bagian

pemasaran.

5. Marketing

Tugas dan tanggung jawab Marketing adalah:

a. Berperan sebagai promosi sebagai bagian yang memperkenalkan

perusahaan kepada masyarakat, melalui produk yang dihasilkan oleh

perusahaan.

b. Berperan sebagai sales pemasaran yang bertugas menghasilkan

pendapatan bagi perusahaan dengan cara menjual produk perusahaan

tersebut.

c. Berperan dalam konsep komunikasi pemasaran. Yaitu menjalin

hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat serta menjembatani

antara perusahaan dan lingkungan eksternal.

d. Berperan dalam pengembangan dan riset yaitu menyerap informasi dan

menyampaikan kepada perusahaan tentang segala sesuatu yang

bermanfaat untuk meningkatkan kwalitas dan penjualan produk.



6. Legal Administrasi.

Tugas dan tanggung jawab Legal Administrasi adalah:

a. Membuat izin yang berhubungan dengan kegiatan di perusahaan.

b. Berkoordinasi dengan pihak pemerintah mengenai legalitas dan mengenai

kegiatan administrasi tenaga kerja dan dampak lingkungan.

c. Memberikan izin untuk setiap departemen di perusahaan untuk dasar

hukum bagi pelaksanaan kegiatan di perusahaan.

7. KTT (Kepala Teknik Tambang)

KTT bertanggung jawab atas pelaksana dalam urusan pertambangan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan atas keselamatan dan kesehatan kerja

karyawan pada suatu usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung

jawabnya.

8. Kepala. Divisi Tambang

Tugas dan tanggung jawab Ka. Div Tambang adalah:

Ka.Div Tambang memiliki tugas berwewenang terhadap berlangsungnya

kegiatan pertambangan dibawah instruksi dari KTT.

9. ADM (Administrasi)

Tugas dan tanggung jawab Administrasi adalah:

a. Menyelesaikan administrasi secara umum.

b. Mencatat dan mendata semua transaksi pembelian, dan penjualan dalam

perusahaan.



c. Mengeluarkan dana untuk membiayai operasional perusahaan berdasarkan

instruksi direktur.

d. Secara langsung menerima dan mengeluarkan kas kecil perusaan dalam

transaksi sehari-hari.

10. Ka. Divisi Crusher.

Tugas dan tanggung jawab Ka. Divisi Crusher adalah

Ka. Divisi Crusher memiliki tanggung jawab yaitu mengontrol kegiatan

crusher dan memberi instruksi terhadap operator crusher dalam menjalankan

penggilingan. Serta bertanggung jawab dalam bidangnya.

11. Ka. Divisi Blasting

Tugas dan tanggung jawab Ka. Divisi Blasting adalah

a. Megontrol kegiatan drilling dan blasting serta perencanaan informasinya

b. Mengecek dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan logistik untuk

peledakan dan material penunjangan yang akan dipakai

c. Membuat dan mengontrol system pelaporan dari kegiatan drilling dan

blasting internal (didalam perusahaan atau diluar perusahaan)

d. Mengontrol material pendukung seperti sarung tangan, batu baterai atau

yang berkaitan dengan peledakan.



C. Aktivitas Perusahaan.

Aktivitas perusahaan adalah memproduksi batu split atau kerikil dan serbuk

pasir yang diolah dari bahan galian batuan (galian C)  dari hasil penambangan.

Aktivitas PT. Ansar Terang Crushindo terdiri dari tiga divisi yaitu:

a. Divisi Peledakan/ Blasting

Pada divisi ini dilakukan peledakan lahan untuk kelancaran penambangan

bahan galian batuan (galian C) . Dengan menggunakan bahan peledak

b. Divisi Pertambangan

Setelah dilakukan peledakan selanjutnya dilanjutkan pada Divisi

Pertambangan yaitu pengambilan batu dari lahan yang telah di kontrak, dimana

lahan-lahan tersebut terletak di jalan Negara padang-pekanbaru Km. 176, jorong

pauh anok, nagari pangkalan kecamatan Pangkalan Koto Baru Lima Puluh Kota

dan jalan Negara Padang-Pekanbaru km. 169 jorong Lubuk Jantan, nagari

Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Lima Puluh Kota.

c. Divisi Stone Crusher

Selanjutnya  setelah bahan galian batuan (galian C)  di peroleh kemudian di

pindahkan ke area crusher untuk di proses dan dihancurkan dengan mesin

crusher yang terletak di jalan Negara Padang-Pekanbaru km. 168 jorong Lubuk

Jantan, Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Lima Puluh Kota

tetapi sebelumnya bahan galian batuan (galian C) di timbang dengan timbangan

dengan kapasitas beban sebesar 60 ton. Timbangan ini digunakan untuk



mengukur keakuratan berat dari bahan galian batuan (galian C) maupun batu

hasil pengolahan.

Pada divisi ini bahan baku yaitu bahan galian batuan (galian C) diolah atau

diproses menggunakan mesin crusher dimana PT. Anshar Terang Crushindo

menggunakan lima unit mesin dengan tiga tipe yang berbeda, yaitu:

1) Tiga unit mesin tipe jaw

Jaw Crusher atau pemecah tipe rahang merupakan jenis crusher yang

digunakan pada tahap pertama yaitu pemecah primer. Mesin jaw ini

merupakan mesin penekanan dengan rasio pemecahan 6:1 dan biasanya mesin

jenis ini digunakan untuk mengurangi bentuk ukuran butiran batu pada tingkat

pertama untuk kemudian dipecah lagi oleh jenis crusher tipe cone. Jaw cruser

paling baik digunakan pada jenis batuan sedimen hingga jenis batuan yang

paling keras seperti granit atau basalt. Umumnya untuk material hasil

peledakan yang ukurannya sampai dengan 90% dari bukaan feednya.

Sementara untuk kerikil yang umumnya berbentuk bulat  pemakaian material

dengan ukuran 80% dari bukaan feednya.

2) Satu unit mesin tipe Cone

Cone Crusher digunakan secara luas sebagai mesin pemecah batu sekunder

dan tersier seperti halnya jaw crusher untuk pemecah batu primer. Cone

Crushermerupakan mesin serba guna bagi kebanyakan pasir dan kerikil serta

material yang memiliki ukuran butir asal (sebelum pecah) 20-25 cm yang tidak

memerlukan lagi crusher  primer. Untuk batu hasil ledakan, Cone Cruser



berfungsi sebagai crusher lanjutan dan atau crusher akhir setelah cruser primer.

Head Cone standar dengan rasio pemecahan 6-8:1, mengurangi ukuran

material menjadi minimum 20 mm minus. Head Cone halus dapat mengurangi

material menjadi  6 mm minus dengan rasio pemecahan 4-6:1.

3) Satu unit mesin tipe Impact

Impact Crusher ini merupakan crusher akhir yang dapat menghasilkan produk

berbentuk kubus  tergantung susunan crusher, material 75-80% dapat ditangani

dengan crusher ini. Ukuran material yang masuk dibatasi 5-8 cm, tergantung

ukuran crusher dan kemudian menghasilkan chip untuk perkerasan beraspal

berukuran 12-20 mm. Susunan tabel/envil akan menghasilkan gradasi paling

halus dengan kehalusan paling tinggi.

Ketiga tipe mesin tersebut mempunyai kapasitas produksi sebesar 60

ton/jam (±12.000 ton/bulan). Meskipun dalam melaksanakan proses produksi

mesin ini mempunyai tugas yang berbeda tetapi antara satu dengan yang lainnya

tidak dapat dipisahkan. Setelah melalui proses pemecahan dari ketiga jenis

mesin tersebut baru lah di hasilkan berbagai jenis batu dengan berbagai jenis

ukuran sampai dalam bentuk chip untuk perkerasan beraspal berukuran 12-20 mm

yang kemudian di pasarkan lagi keperusahaan yang memerlukan marerial seperti

pembuatan aspal, perusahaan pembuatan beton, dan perusahaan kontaktor yang

memerlukannya.


